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Záverečný  účet  obce    B E N I C E      za  rok     2018 
 

 

1. Rozpočet obce na rok 2018 

 
Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2018 

Obec v roku 2017 zostavila rozpočet na rok 2018 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený 

ako prebytkový 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením číslo 

 050 / 2017.    

 

V priebehu roka 2018 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu: 

- prvá zmena      schválená dňa   21.3.2018    uznesením číslo   006 / 2018 

- druhá zmena    schválená dňa   22.6.2018    uznesením číslo   020 / 2018 

- tretia zmena    schválená dňa   18.10.2018   uznesením číslo   037 / 2018 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet k 31.12.2018 nasledovný : 

 

 

Rozpočet obce v EUR : 

 

 

 

 

 

z toho :  

 

            

            

 

 

Príjmy ZŠ Benice 82 781 

Výdavky ZŠ Benice 846 481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bankové úvery - príjem 70 000 

  

 

 

Príjmy celkom 1 200 158 

Výdavky celkom 1 127 154 

Hospodárenie obce  73 004 

Bežné príjmy obce 916 277 

Bežné výdavky obce 98 912 

Kapitálové príjmy 44 100 

Kapitálové výdavky 181 761 

Finančné operácie - príjem 87 000 

Finančné operácie - výdaj 0 
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2. Rozbor plnenia príjmov   za rok 2018  v EUR  

 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

1 200 158 1 209 047 100,7 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

258 617 265 116 102,5 

 

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške  247 000 € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 254 360 €, čo predstavuje plnenie na  

102,9 %.  

 

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 5 117 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 640 €, čo predstavuje 

90,7  % plnenie.  Príjmy dane z pozemkov boli vo výške  2 389 €, dane zo stavieb boli vo 

výške  2 234 € a daň z bytov vo výške 17 €. 

 

c) Daň za psa 

Z rozpočtovaných príjmov na daň za psa  400 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 vo výške 

378  € , čo predstavuje  94,6 % plnenie. 

 

d) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Z rozpočtovaného príjmu na daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške  

6 000 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v čiastke 5 710 €, čo predstavuje 95,2 % plnenie.  

 

e) Daň z ubytovania 
Vybratá daň  za  ubytovanie  vo výške 28 € predstavuje 28 % plnenie oproti rozpočtu vo 

výške 100 €. 

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :   

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

657 660 657 222 99,9 

 

a) Príjmy z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 150 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 0 € . Jedná sa o prenájom 

pozemku obce . 

 

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Z rozpočtovaných 600 € na administratívne a iné poplatky a platby bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 vo výške 694 €, čo predstavuje 115,7  % plnenie.  

Jedná sa o nasledovný príjem – správne poplatky v čiastke 492 €, príjem za relácie 

v miestnom rozhlase  v čiastke 80 €, cintorínske   poplatky  v  čiastke 10 €, príjem za rybárske 

lístky v čiastke 72 €  a príjem z pokút čiastke 40 €  . 

 

 

c) Úroky z vkladov 

Príjem z úrokov na účtoch k 31.12.2018 bol v čiastke 3 €.  Jedná sa o úroky z bežných účtov. 
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d) Iné nedaňové príjmy 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov v čiastke 530 € bol skutočný príjem 

k 31.12.2018 v čiastke 433 €. Jedná sa o príjmy z refundácií – predaj smetných nádob, predaj 

šálok, dobropisy za minulý rok a iné. Plnenie predstavuje 81,7 %  . 

 

e) Granty a transfery 

Z rozpočtovaných príjmov vo výške 656 380 € bol k 31.12.2018 skutočný príjem 656 092 €, 

čo predstavuje  99,9 % plnenie. Jedná sa o transfer na Základnú školu v Beniciach  a transfery 

v rámci verejnej správy / REGOB, životné prostredie, cestná doprava,  ROEP  ... /. 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

 

P.č. Poskytovateľ Suma v € Účel 

1. VÚ ŠR - OÚ Martin - REGOB 136 Register obyvateľstva 

2. VÚ ŠR - živ. prostr. 33 Prenesený výkon 

3. VÚ ŠR - doprava 15 Prenesený výkon 

4. VÚ ŠR KŠÚ Žilina 653 231 ZŠ -mzdy + prevádzka  

5. VÚ ŠR ÚPSVR Martin 50 ZŠ - školské  potreby 

6. OÚ Martin 527 Voľby 

7. VÚC - ŽSK 700 Na aparatúru 

8.  DPO SR 1 400 Požiarnický materiál  

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom a vyčerpané 

v celej poskytnutej čiastke. 

 

3) Kapitálové príjmy :  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

44 100 44 100 100 

 

Tuzemské kapitálové transfery 

Obec v roku 2018 na základe žiadostí získala  nasledovné kapitálové transfery :   

 4 000 €  - na vybudovanie oplotenia ZŠ Benice / poskytovateľ MF SR 

 1 600 €  - na vybudovanie osvetlenia na cintoríne / poskytovateľ ŽSK 

 8 500 €  - na vybudovanie detského ihriska pri MŠ / poskytovateľ Úrad vlády SR 

 30 000 €  - na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice / poskytovateľ  DPO SR 

 

4) Príjmové finančné operácie :  

  

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

87 000 86 002 98,9 

 

Jedná sa o prevod z rezervného fondu obce na kapitálové výdavky v čiastke 86 002 € . 

 

Nevyčerpaný zostatok je súčasťou rezervného fondu obce a  konečného stavu finančných 

prostriedkov k 31.12.2018 v hotovosti,  na bežných účtoch a dotačnom účte.  

 

5) Vlastné príjmy ZŠ s MŠ Benice 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

82 781 86 607 104,6 
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Jedná sa o príjmy získané za prenájom telocvične, školskej jedálne a učební, poplatky žiakov 

za ŠKD, réžiu za odobraté obedy od stravníkov a dobropisy. Vlastné príjmy ZŠ sa štvrťročne 

prevádzajú na účet obce a obec ich spätne zašle na účet školy. 

Základná škola s materskou školou Benice prijala v roku 2018 finančné prostriedky na 

Inkluzívne vzdelávanie v rámci projektu v celkovej čiastke  41 510 €. Jedná sa o mzdové 

prostriedky na 1 špeciálneho pedagóga a 3 asistentov učiteľa. 

 

6) Bankové úvery 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

70 000 70 000 100 

 

Obec si v roku 2018 zobrala kontokorentný bankový úver vo výške 70 000 € na vybudovanie 

miestnych komunikácií v časti obce IBV. Úver je splatný 08.11.2028. 

 

Pohľadávky – daňové a nedaňové nedoplatky  
Obec k 31.12.2018 eviduje  vo svojom účtovníctve  daňové pohľadávky v celkovej čiastke  

1 446,98 €. 

Nedoplatky na dani z nehnuteľností  predstavuje čiastku 600,93 € , daň za psa vo výške 15 €. 

Nedoplatky na poplatkoch za TKO predstavuje čiastku 831,05 €.  

Nedaňové pohľadávky k 31.12.2018 obec eviduje v celkovej čiastke 395,50 €. Jedná sa 

o dobropisy od SSE a.s. v čiastke 11,83 € , dobropis od SPP v čiastke 304,45 €, vystavená 

faktúra na ZŠ s MŠ Benice v čiastke 28,98 € a neuhradený transfer od obce Turčianske 

Kľačany na Spoločný školský úrad v čiastke 50,24 € . 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov  za rok 2018 v EUR 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenie 

1 127 154 1 131 256 100,4 

 
1) Bežné výdavky obce : 

 
Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

98 912 99 126 100,2 

 

v tom :                                                                                                                        v   EUR 

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť 

0111    -  Výdavky verejnej správy 58 594 54 559 

0112    -   Finančná oblasť 2 570 2 500 

0160    -   Všeobecné služby verejné  526 527 

0320    -   Požiarna ochrana 2 520 2 189 

0451    -   Miestne komunikácie 560 560 

0510    -   Nakladanie s odpadmi 5 400 5 264 

0620    -    Rozvoj obcí 2 328 2 329 

0640    -   Verejné osvetlenie 3 800 3 310 

0810    -   Kultúrne služby     8 180 8 131 

0840    -   Cintorín, Dom smútku 6 812 6 801 

09111   -  Materská škola 0 5 364 

09xxx   -  Základná škola 5 482 5 482 

0950    -  CVČ, ZUŠ 2 110 2 110 

1020     -  Staroba 30 0 

Celkové výdavky obce : 98 912 99 126 
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 27 180  € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 29 642 €, čo je 

109,1 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, odmeny 

obecnému zastupiteľstvu a mzdové prostriedky na dohody. Na základe pracovnej zmluvy 

pracuje na obecnom úrade1 zamestnanec na skrátený úväzok – hlavný kontrolór obce. 

Činnosti ako kosenie a čistenie obecných  priestranstiev rieši obec na základe dohôd 

o vykonaní práce. Priemerne mesačne je na obci zamestnaný jeden dohodár. 

V januári 2018 boli vyplatené mzdové prostriedky aj zamestnancom Materskej školy za 

december 2017. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných  12 924 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške  11 658 € čo je 

90,2 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. 

Odvody sa platia aj z dohôd o vykonaní práce.  

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných  53 638 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 52 719 €, čo je 

98,3 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky  obecného úradu a obce , ako  energie,  materiál, 

dopravné, rutinná a štandardná údržba,  a ostatné tovary a služby. 

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 5 120 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 5 058 €, čo 

predstavuje 98,8  % čerpanie.  

 

e) Splácanie úrokov 

Z rozpočtovaných 50 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 49 €, čo predstavuje  

98  % čerpanie.  

 

 

2) Kapitálové výdavky :  

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

181 761 172 570 94,9 

v tom : 

                    v    EUR 

Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť 

0451     –  Miestne komunikácie 134 000 133 427 

0620     –  Rozvoj obcí 5 171 5 171 

0640     –  Verejné osvetlenie 1 226 1 226 

0840     –  Cintorín 4 307 4 307 

09111   –  Materská škola 27 270 18 653 

09xxx   –  Základná škola 9 787 9 786 

 

a) Miestne komunikácie 

V roku 2018 sa uskutočnilo plánované rozšírenie miestnych komunikácii v časti obce 

IBV. Investícia bola hradená z úverových zdrojov vo výške 70 000 € a z vlastných 

zdrojov – použitie rezervného fondu obce vo výške 63 427 € 

 

b) Rozvoj obcí 

Do obce sa zakúpil skladový kontajner na uskladnenie zariadení, techniky a náradia 

obce. 
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c) Verejné osvetlenie 

Bolo uskutočnené rozšírenie verejného osvetlenia  ponad priechod pre chodcov pri 

základnej škole z dôvodu bezpečnosti. 

 

d) Cintorín 

Bolo vybudované osvetlenie na obecnom cintoríne . Na investičnú akciu obec dostala 

finančné prostriedky od Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1 600 €, zvyšné 

finančné prostriedky vo výške 2 707 € boli čerpané z bežných príjmov obce. 

 

e) Materská škola 

V rámci energetických a finančných úspor sa vykonala zmena z elektrického kúrenia 

na ústredné vykurovanie z centrálnej plynovej kotolne. Finančné prostriedky na 

investičnú akciu obec čerpala z rezervného fondu obce.  

 

f) Základná škola 

Bolo uskutočnené čiastočné oplotenie základnej školy. Na investičnú akciu obec 

dostala finančné prostriedky od ministerstva financií SR vo výške 4 000 €, zvyšné 

finančné prostriedky vo výške 5 787 € boli čerpané z bežných príjmov obce. 

 

 

     

3) Výdavky  Základnej  školy v Beniciach 

 

Rozpočet na rok 2018 Skutočnosť k 31.12.2018 % plnenia 

846 481 859 560 101,5 

 

     

  V roku 2018 boli na Základnú školu v Beniciach prevedené tieto finančné prostriedky : 

   

a) Prenesené kompetencie 

Na prenesené kompetencie – mzdy pracovníkov školy a prevádzkové náklady školy – boli 

použité finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Žiline a z Úradu práce 

a sociálnych vecí a rodiny v Martine vo výške 653 281  € .  

 

b) Originálne kompetencie 

Na  originálne kompetencie – činnosť Školského klubu detí a Školskej jedálne boli 

použité prostriedky obce z výnosu dane z príjmov  v celkovej výške 112 640 € a  

prostriedky z vlastných zdrojov ZŠ vo výške 51 710,50 € . 

 

      c) Vlastné zdroje školy 

      Základná škola v roku 2018 previedla na obec vlastné zdroje vo výške 43 625,64 € , 

nevyčerpané dopravné pre žiakov v čiastke 1 298,80 € a nevyčerpanú dotáciu na stravu vo 

výške 4 €. Nevyčerpané dopravné a hmotná núdza boli vrátené do štátneho rozpočtu. 
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4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2018 

 
Prebytok rozpočtu obce za rok 2018 je vo výške  77 065,92 €,  ktorý navrhujeme použiť 

nasledovne : 

- tvorba rezervného fondu                             38 565,92  € 

         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto  

prebytku vylučujú :  

- nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 8 500 € / kapitálový transfer na výstavbu 

detského ihriska  pre materskú školu 

- nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 30 000 € / kapitálový transfer na 

rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 

 

     Zostatky na bežných účtoch vedených v Dexii a VÚB , podielový fond , termínovaný účet 

a prostriedky v hotovosti k 31.12.2018 sú vo výške  113 303,59  EUR. 

 

 

5. Finančné usporiadanie vzťahov voči  

 
a. štátnemu rozpočtu 

b. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec 

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k  štátnemu rozpočtu, 

štátnym fondom, a organizáciám. 

 

a)  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

 Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté v roku 2018 boli priebežne vyúčtované 

v priebehu roka. 

 

b)  Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám :  

 

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN  o dotáciách, právnickým osobám, 

fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne 

prospešný alebo verejnoprospešný účel.  

 
Žiadateľ dotácie 

- bežné výdavky 

Suma 

poskytnutých 

prostriedkov 

v roku 2018 

Suma použitých 

prostriedkov v roku 

2018 

Rozdiel 

/nevyčerpané 

dotácie/ 

Jednota dôchodcov Benice 350 350 0 

TJ Dynamo Príbovce 700 700 0 

 

 K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  

o dotáciách. 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR 

  
A K T Í V A  

Názov   PS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Neobežný majetok spolu 517 837 650 297 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 500 500 

Dlhodobý hmotný majetok 461 478 593 938 

Dlhodobý finančný majetok 55 859 55 859 

Obežný majetok spolu 759 884  720 789 

z toho :   

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 636 429 605 699 

Pohľadávky 1 165 1 792 

Finančný majetok 122 290 113 298 

Časové rozlíšenie 2 262 1 776 

Majetok spolu 1 279 983 1 372 862 

 

 

P A S Í V A 

Názov ZS  k  1.1.2018 KZ  k  31.12.2018 

Vlastné imanie 1 279 983 1 372 862 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely   

Výsledok hospodárenia 403 593 447 987 

Záväzky 48 917 148 148 

z toho :   

Rezervy 1 140 1 180 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS  38 500 

Dlhodobé záväzky 591 28 714 

Krátkodobé záväzky 47 187 9 754 

Bankové úvery  70 000 

Časové rozlíšenie 827 473 776 727 
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018 

 
Obec k 31.12.2018 vo svojom účtovníctve eviduje  záväzky v celkovej čiastke 148 147,58 € 

ktoré pozostávajú  

- rezervy tvorené vo výške 1 180 € / rezerva na účtovnú závierku a audit 

- nevyčerpaný transfer na vo výške  38 500 € / požiarna zbrojnica, detské ihrisko 

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške 842,81 € 

- dlhodobý záväzok vo výške 27 871,20 € / STEFE Martin s.r.o. - rekonštrukcia UK 

v ZŠ s MŠ Benice 

- krátkodobé záväzky  –  neuhradené  faktúry  v celkovej čiastke  4 801,85 €    

- príspevok do DDS za rok 2018 vo výške 1 380 €                                         

- nevyplatené mzdy za 12 mesiac vo výške  1 300,29 € 

- neuhradené odvody za 12 mesiac vo výške  1 617 € 

- neuhradená daň z miezd za 12 mesiac vo výške 654,43 € 

Neuhradené faktúry sa budú uhrádzať v roku 2019 podľa splatnosti. Mzdy, odvody a daň 

z miezd sa odvedú podľa dátumu výplaty miezd. Dlhodobý záväzok voči STEFFE Martin 

je uhrádzaný podľa splátkového kalendára 

 

8.Vyhodnotenie programového rozpočtu 

 
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  obec s počtom obyvateľov do 

2000 nie je povinná tvoriť  program obce. Na základe schválenia obecného zastupiteľstva, 

obec Benice netvorí program obce.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Beniciach,  dňa   28. mája   2019 

 
Vypracovala:  Emília Remšíková 

                    účtovníčka 

 

         

       Ing. Milan Remšík 
              starosta obce  
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   Evidencia Rezervného fondu za rok 2018 

   

   

     Účel Suma v € 

Začiatočný stav k 1.1.2018   96 899,05 

Tvorba Rezervného fondu:     

tvorba z roku 2017   24 806,13 

zostatky príjmových finančných operácií     

      

      

Tvorba spolu   24 806,13 

      

Čerpanie Rezervného fondu:     

kapitálové výdavky spolu 86 310,32 

  -  miestne komunikácie rozšírenie v IBV 63 426,65 

  -  rozvoj obcí skladový kontainer 4 231,00 

  -  materská škola plynové ústredné kúrenie 18 652,67 

      

      

      

      

      

Čerpanie spolu   86 310,32 

      

Konečný zostatok k 31.12.2018   35 394,86 

   

   

   

   

   V Beniciach , dňa 28.5.2019 
  

   

   

   

   Vypracovala: Emília Remšíková Schválil: Ing. Milan Remšík 

                      účtovníčka starosta 
 

 

 


